
Flori, martisoare, prajituri si dans
Oricat ar fi luna martie de schimbatoare, oricata zapada ar mai aduce, ea este vestitorea primaverii, a
martisoarelor ce aduc noroc si speranta, a florilor daruite mamelor, sotiilor, prietenelor, profesoarelor,
intr-un cuvant FEMEILOR. 
  
  Vineri, in sala de sedinte a primariei din Agnita, doamnelor prezente li s-au oferit buchete de cantece,
poezii si minunate compuneri literare dedicate mamelor, frumos prezentate de elevii invatatorei Maria
Munteanu 
  
  Acelasi omagiu le-a fost daruit si in limba germana de elevii profesoarei Crista Dengel de la Şcoala
Generala G.D. Teutsch. 
  
  Frumosul program oferit de copii a fost completat cu muzica corala prezentata de corul Sf. Nicolae
dirijat de prof. Doru Nitescu. 
  
  Dupa momentul artistic, sarbatoritele au primit garoafe pregatite de colegii de la Casa Seniorilor. 
  
  Tot vineri, acelasi sentiment al bucuriei primaverii i-a adunat pe liceeni la restaurantul Dacia la "Balul
Martisorului ".Balul a fost dulce, emotionant si distractiv. 
  
  A fost dulce pentru ca a inceput cu un concurs de prajituri. 13 clase au impodobit tot atatea mese cu
minunate decoruri apetisante, ce puteau concura cu succes la orice concurs national pe aceasta tema. 
  
  Juriul, format din profesorii Margareta Vecerzan, Aurica Muntean, Claudia Gricorciuc si Florin Parau, a
avut o sarcina dificila, trebuind sa guste din toate exponatele.Şi cum gusturile nu se discuta, membrii
juriului au hotarat ca toate clasele trebuie premiate dar pentru locul I au fost nominalizate clasele IX a C,
X a A si XII a A. 
  
  Balul a fost si emotionant pentru ca a avut loc si un concurs vestimentar, in care 22 de perechi au
prezentat tinute hip-hop, casual, de club, sport si de seara.Şi acum juriul format din profesoarele Safta
Bucataru, Dana Patru si Iulia Trif a trebuit sa analizeze gusturile vestimentare si sa faca un clasament. 
  
  Dar "Balul Martisorului " a fost mai ales distractiv pentru ca s-a incheiat cu dans. Şi asta pentru tineri
este cea mai placuta activitate. 
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